Aanmelding
De huidige GGZ behandelaar of de huisarts kan een
jongere voor een opname bij Panama aanmelden.
Als een jongere al in behandeling is bij een GGZ
instelling, verdient het de voorkeur dat de medewerker
van Bureau Jeugdzorg en de GGZ behandelaar samen
overleggen en een plan maken.
Tijdens kantoortijden
Als je bij de Bascule in behandeling wil komen, heb je
een verwijzing nodig. Huisartsen, jeugdartsen, medisch
specialisten en medewerkers van een Ouder- en
Kindteam, Samen DOEN team, wijk- of jeugdteam,
kunnen je naar de Bascule verwijzen.

Waar kunt u ons vinden?
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Internet

Meibergdreef 5 (naast het AMC)
1105 AZ Amsterdam
Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht
(020) 890 10 00
info@debascule.com
www.debascule.com

Deze verwijzers kunnen via het digitale
aanmeldformulier op onze website
(www.debascule.com) cliënten bij de Bascule
aanmelden.
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kun je
contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en
Informatiepunt:
Telefoon:
(020) 890 19 01
E-mail:
cai@debascule.com

Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn
omgeving de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we
samen aan het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Informatie voor verwijzers

De Bascule
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren
en gezinnen met psychische problemen.

Een vrijwillig acute opname is ook mogelijk. Hiervoor
moeten zowel de jongere als de ouders toestemming
geven. Mocht er op Panama geen plaats zijn dan zoekt
de verwijzer naar een passende plek elders. Dit is dan
geen gastplaatsing.

Zo kort mogelijk
Een opname op een afdeling voor acute problematiek is
voor alle betrokkenen behoorlijk ingrijpend. Maar als de
problemen zeer ernstig zijn en minder intensieve hulp
niet volstaat, is het soms de beste oplossing.

B. Voorlopige machtiging
Opname op Panama is ook mogelijk met een voorlopige
machtiging - VM (Wet BOPZ). Bij een voorlopige
machtiging neemt de rechter een besluit waarbij de
jongere tegen zijn/haar wil kan worden opgenomen.
Panama is in Amsterdam de enige afdeling waar
jongeren met een voorlopige machtiging kunnen worden
opgenomen. Na de uitspraak van de rechter moet de
opname binnen twee weken starten.

Een opname op Panama is altijd tijdelijk. Zodra het
mogelijk is kijken we naar minder intensieve
behandelmogelijkheden.

Panama
Voor wie?
Kasjdfhaksjdhf alksdjfhaslkjdfh
Panama is een afdeling voor maximaal acht jongeren van
12 tot 18 jaar die acuut psychiatrische hulp nodig
hebben. Op deze afdeling komen jongeren met acute
psychiatrische problemen voor diagnostiek en
behandeling. Panama heeft mogelijkheden voor zowel
vrijwillige als onvrijwillige opname.
Intensieve hulp
De jongeren die bij Panama worden opgenomen hebben
tijdelijk intensieve hulp nodig. Het gaat om jongeren die
kampen met acute psychiatrische problematiek zoals
bijvoorbeeld:
▪ psychose,
▪ bipolaire stoornis,
▪ ernstige depressie en suïcidaliteit.
Panama biedt:
A. Acute opname
Een psychiatrische stoornis kan zo heftig zijn dat er een
acute psychiatrische situatie ontstaat, die het leven van
de jongere en zijn of haar naasten totaal ontregelt. In dat
geval kan acuut een opname nodig zijn. Een acute
opname kan zowel vrijwillig plaatsvinden, als in het kader
van een inbewaringstelling (IBS). Dit laatste komt het
meest voor.
Panama is in Amsterdam de enige afdeling voor IBS
opnames voor jongeren. Wanneer er op Panama geen
plaats is en de betreffende jongere in Amsterdam woont
én een IBS heeft, dan zoeken wij naar een plaats in een
vergelijkbare afdeling elders in het land. Dit is dan een
gastplaatsing. Op het moment dat er weer plaats is op
Panama, wordt de jongere alsnog bij Panama
opgenomen.

C.

Vrijwillige opname voor observatie en
diagnostiek
Een vrijwillige opname voor observatie en diagnostiek
duurt drie weken. In die periode onderzoeken de
behandelaars wat er met de jongere aan de hand is. Aan
het eind van deze drie weken stellen wij de diagnose en
geven een vervolgadvies. Een vrijwillig opname is alleen
mogelijk als jongere en ouders hier toestemming voor
geven.
Als de situatie het toelaat houden we voordat de
vrijwillige opname begint eerst een intakegesprek. Daarin
bespreken we met de jongere en zijn/haar ouders de
doelen van de opname. Deze worden vastgelegd in een
behandelplan.
D. Second Opinion
Bij Panama is het ook mogelijk om een jongere te
plaatsen in het kader van een second opinion. Een
second opinion kan op vrijwillige basis gebeuren of
gedwongen, via een BOPZ-maatregel. Meestal duurt een
opname in het kader van een second opinion drie weken.
De aanmelding verloopt dan via een GGZ behandelaar
en na de opname op Panama moet er een terugplaatsing
garantie zijn.

Criteria
Panama is een afdeling voor tijdelijke intensieve hulp
voor jongeren met acute psychiatrische problemen. Het
is een afdeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar, met een
gemiddeld IQ. Wanneer een jongere een langere
behandeling op een afdeling nodig heeft, is Panama niet
de meest geschikte plek.
Een vrijwillige opname is alleen mogelijk als de jongere
daar zelf mee instemt. Wanneer anderen willen dat een
jongere wordt opgenomen, maar de jongere zelf niet,
komt hij of zij dus niet voor een vrijwillige opname in
aanmerking. Ook wanneer er een jeugdhulpverlening
maatregel geldt (bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling
(OTS) of een machtiging uithuisplaatsing), is dat
onvoldoende om iemand tegen zijn zin in te laten
opnemen.
Om de veiligheid van anderen te garanderen, komt een
jongere niet voor een vrijwillige plaatsing in aanmerking
wanneer er sprake is van overheersende
agressieproblematiek. Ook wanneer er vooral
orthopedagogische gedragsproblemen zijn die vragen
om een consistente opvoedingssituatie, is Panama niet
de aangewezen afdeling. Overheersende
verslavingsproblematiek is ook een reden om een
jongere niet op te nemen.

